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ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม 
 
วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ  
 
พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ด าเนินการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 
ค่านิยมองค์กร 
 EDU MSU 
 E – Ethical Mind จิตแห่งจริยธรรม (มีจิตและพฤติกรรมในการท างานตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์) 
 D – Dedication  การอุทิศตน (เสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาคณะ และชุมชน) 
 U – Universality ความเป็นสากล (มีความคิด ความเชื่อ และคุณลักษณะแห่งความเป็น

สากล มีความเข้าในในความหลากหลายของบุคคล วัฒนธรรม และ
สังคม) 

 M – Mastery ความรอบรู้ (ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคณะให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายของคณะ) 

 S – Society Leader การเป็นผู้น าทางความคิดเพ่ือพัฒนาสังคม (กล้าคิด กล้าแสดงออก 
เพ่ือน าคณะให้เป็นองค์กรแห่งชุมชนและสังคม) 

 U – Unity ความเป็นหนึ่งเดียว (รักและเคารพซึ่งกันและกัน ท างานเป็นทีม เพ่ือ
จุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ) 

 
ยุทธศาสตร์ 
 เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2558 – 2562 

(ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2558) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร 
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่  
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ  
ตามหลักธรรมาภิบาล    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ  
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 
นานาชาติ  

2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ 
พัฒนาวิชาการด้านการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
เป้าประสงค์ : 

1. คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่ 
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

2. คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชน เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความ  
ทางวิชาการสู่สากล 

3. คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา  
ประเทศ 

4. คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกปูอง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

5. คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารบุคลากร และวางระบบบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพ ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
 7.  คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม
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Strategic map คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ  
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ทุกหลักสูตรได้การรับรองคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

นิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับคณะ
เป็นที่ยอมรับ 

คณะฯได้รับการยอมรับ 
และการจัดอันดับ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะฯ บุคลกากรมีจิตให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตคณะ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการ 

แผนพัฒนาคณะฯ ภาวะการมีงานท าของนิสิต การบริหารงบประมาณให้
เกินประสิทธิภาพสูงสุด 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บุคลากร การบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภูมิทัศน์-อาคารสถานท่ี โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู ้

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
คุณ

ภา
พบ

ริก
าร

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 



 

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 4 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ : 
1) ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 4.25 
2) ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยร้อยละ 80 

 
 

ทิศทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 
 
EDU Roadmap 
 
 
 
                                                                 ปีท่ี 5 
                             

ปีท่ี 4   
- พัฒนาคณะ มุ่งสู่คณะที่เป็นเลิศในการ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นน า
ของประเทศ 

 
ปีท่ี 3  

- พัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ 
- พัฒนาความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตทาง

วิชาชีพ 
 

ปีท่ี 2  
- พัฒนาเครือข่ายวิชาการ 
- ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศูนย์ Excellent Center 
- พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานคุณภาพขององค์กรวิชาชีพ 

 
ปีท่ี 1    

- ทบทวนแผนพัฒนาคณะ 
- พัฒนาระบบบุคลากร (OD, HRD) 
- ต่อยอดงาน/โครงการพัฒนาคณะ 
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นคณะที่เป็นเลิศในการผลิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชั้นน าของประเทศ 
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ระยะที่ 1 (6 เดือนแรก) ระยะที่ 2 (6 เดอืนหลัง – 2 ป)ี ระยะที่ 3 (ปีท่ี 3-4) 

 ทบทวนแผนพัฒนาคณะให้
เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ี
น าเสนอ 

 วางอัตราก าลัง ท า OD, HRD, 
HRM พัฒนาระบบการให้บริการ และ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรการบริการที่ดี
ให้แก่บุคลากร 

 ส ารวจความช ารุดของอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

 สร้าง/ กระชับความร่วมมือกับ
หน่วยงาน หน่วยงานวิชาชีพ  ต่าง ๆ  

 

 เร่งรัดงานตามแผนพัฒนาคณะ
ตามวิสัยทัศน์ที่น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ เร่ง  OD, 
HRD, HRM ให้ต่อเนื่อง 

 เร่งพัฒนาความเข้มแข็งหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพสาขา  
ต่าง ๆ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาในคณะอย่างมืออาชีพ 

 ท า Benchmarking กับคณะ
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์  

 

 เร่งรัดพัฒนาคณะ มุ่งสู่คณะที่เป็น
เลิศในการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชั้นน าของประเทศ  

 ประเมิน และ ทบทวนแผนพัฒนา
คณะอย่างต่อเนื่อง 

 สร้างความเข้มแข็งกับเครือข่าย
วิชาการ และวิชาชีพทั้งเครือข่าย
ภายในและภายนอก ให้ต่อเนื่อง 

 พัฒนาความเข้มแข็งในการผลิต
บัณฑิตครูมืออาชีพให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนา เพื่อน าไปบริการ
ชุมชนให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบาย
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

 พัฒนางานเร่งด่วนอ่ืนๆ  คณะศึกษาศาสตร์ที่มี 
ผลงานดีเด่นทั้งในและต่างประเทศ 
 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอน
ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย 
ภาษา IT และอื่น ๆ   
 ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
มืออาชีพ และ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ครูเพ่ือศิษย์ 

 พัฒนาเครือข่ายวิชาการกับ
หน่วยงานท้ังในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานจัด
การศึกษา คุณภาพการศึกษา 

 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมระดับชาติ
และภูมิภาค 

 พัฒนาเครือข่ายวิชาการ และ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง 

 พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร
ศิษย์เก่า 

 พัฒนาเครือข่ายวิชาการและ
วิชาชีพ กับหน่วยงานทั้งในและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
การบริการที่ดีให้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาศูนย์มาตรฐานการทดสอบ 

 งานอ่ืนๆ ตามภารกิจคณะ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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 ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
การบริการที่ดีให้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้
สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งานอ่ืนๆ ตามภารกิจคณะ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ  
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ท่ี 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่ 
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับประเทศ
และนานาชาติ 
1.1 ระดับคุณภาพของผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม ตามเกณฑ์
การประเมินประกันคุณภาพภายใน  
  
 
 

3.75 
 
 
 

1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกหลักสูตรได้รับ
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ* 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- งานวิชาการ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- กิจการต่างประเทศ 

1.2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
 
1.3 (ระดับ) คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
(ป.ตร-ีโท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต)  

ร้อยละ 80 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 4.50 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรผลิต
บัณฑิตที่สอดคล้อง และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  และเน้นการผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ  เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนา
นิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน 
+3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุุน) (MSU 
English Exit – Exam) 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT Exit-Exam) 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- งานวิชาการ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- กิจการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

1.4 ระดับความส าเร็จของการจัด
การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ของ มมส 
 
 
 
 
 
 
1.5 ระดับความส าเร็จของคณะที่
ด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้
ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือและ/หรือ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนสร้าง
ช่ือเสียงให้กับสถาบัน 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 

1) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน
หลักสูตร และนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการ
เรียนรู้ของนิสิตในรูปแบบของทักษะชีวิต 
(Life Skills) ทักษะสังคม (Social Skills)  
โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม เพื่อเป็นกลไกการบ่มเพาะความ
เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า และ
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
3) พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ 

- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝุาย
พัฒนานิสิต 
- งานวิชาการ 
- งานพัฒนานิสิต 
- หัวหน้าภาค 
- ประธานหลักสูตร 
 
- คณบด ี
- รองคณบดีฝุาย
ศิษย์เก่าฯ 
- งานศิษย์เก่าฯ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1.6 จ านวนนิสิตและ/หรือศิษย์เก่า
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ  

1 คน 
 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝุาย
พัฒนานิสิต 
- รองคณบดีฝุายศิษย์
เก่าฯ 
- งานพัฒนานิสิต 
- งานศิษย์เก่าฯ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 

 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
  การจัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

การบริหารจัดการเรียนการสอนในคณะเพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันผลิตครูที่มีคุณภาพสูง เป็นคณะชั้นน า
ในการผลิตครูมืออาชีพของประเทศและภูมิภาค  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาคณะ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ของคณะมีคุณภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาครูขององค์กรวิชาชีพครู และตรงตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสมาคมวิชาชีพ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มุ่งพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการผลิตครูมืออาชีพ 

เปูาหมายหลักการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูมืออาชีพ จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกัน 
ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนิสิตปัจจุบันทุกระดับ  (หรือ กลุ่มว่าที่ศิษย์เก่า ถือเป็นกลุ่มที่ส าคัญมากท่ีสุด)  

  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มศิษย์เก่าทุกระดับ 

  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มว่าที่นิสิต และบุคคลทั่วไป (นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
บุคคลทั่วไป) 

 โครงการพิเศษเพื่อเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของคณะ 

  1. โครงการ Professional Teachers 
  2. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย และวิจัยที่สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและ
บทความทางวิชาการสู่สากล 
2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของหน่วยวิจัยเพื่อ 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
(ศูนย ์Excellent Center)  หรือ
หน่วยวิจัยเฉพาะทางของคณะ 
2.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และ/หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรืองานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 
 
 

 
 

1 ผลงาน 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยวิจัย
เฉพาะทางเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความ
โดดเด่นของหลักสูตร 
2) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สู่ศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศ (Excellent Center)* 
3) ขยายเครือข่ายการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝุาย
บัณฑิตศึกษาและ
วิจัย 
- งานวิจัย 

2.3 จ านวนความร่วมมือทางการวิจัย
ของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจัย
ภายนอกสถาบันท้ังในและ/หรือ
ต่างประเทศ  
 

1 ผลงาน 
 
 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชา 
มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ จาก สกอ  หรือถูกน าไป
อ้างอิง (Citation) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทั้ง
ในหรือต่างประเทศ (One Program One 
Research Network; OPORN) 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการประชุมวิชาการ 
และวารสารระดับนานาชาติ มมส 

- คณบด ี
- ผอ.ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศ 
- งานวิจัย 
- งานกิจการ
ต่างประเทศ 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 
 การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และการวิจัย 

 อาจารย์ผู้สอนถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนให้คณะศึกษาศาสตร์ไปสู่การ
เป็นคณะชั้นน าในการผลิตครูมืออาชีพ การที่คณะจะเป็นหน่วยผลิตครูมืออาชีพได้นั้นคณะต้องมีคณาจารย์ที่มี
ความเป็นมืออาชีพก่อน มีแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ในคณะให้เป็นมืออาชีพ มีดังนี้  
 1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนการสอน การเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าวิชาการของคณาจารย์ 
 3. ส่งเสริม พัฒนาคณาจารย์ในคณะให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนที่สามารถท า
หน้าที่เป็นผู้สอนแนะ (Caoch) ที่ดี 
 4. ส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ ทั้ง วิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) วิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกับเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน หน่วยงาน
การศึกษา 
 5. การสนับสนุนทุนวิจัยทุกปี เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีนวัตกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริม
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 6. จัดประชุมวิชาการะดับนานาชาติ (ICER) โดยเน้นจัดในประเทศไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล โดย
มีการเตรียมความพร้อมคณาจารย์ และนิสิต 
 7. จัดตั้งศูนย์ “ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ในคณะให้ท าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัยและอ่ืน ๆ 
 8. พัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ในคณะร่วมกับสถาบันในต่างประเทศที่มี MOU ร่วมกัน 
 9. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ 
 10. ส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพทางด้านการวิจัย โดยการแสวงหาทุนวิจัยทั้งภายนอก  และ
จัดทุนสนับสนุนในคณะ 
 11. ส่งเสริมให้คณาจารย์น าผลงานวิจัยทั้งวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปใช้เพื่อการ
พัฒนางานในคณะและโรงเรียนในเครือข่ายวิชาการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 12. ส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ 
 13. ส่งเสริมการผลิตหนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอนและผลงานวิชาการอ่ืน ๆ 
 14. ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาอาจารย์อ่ืนๆ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา  
ประเทศ 
3.1 ร้อยละหลักสูตร(ป.ตรี)ทีม่ีการ
ด าเนินการตามนโยบาย หนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน  เพื่อเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการ
แก่สังคม  ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอัต
ลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชน ผ่านกระบวนการบูรณาการ 
การเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือ
การให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้ยั่งยืน 

ร้อยละ 80 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร(ตรี-โท-
เอก)พัฒนานวัตกรรมการให้บริการวิชาการ 
แก่ชุมชน และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา 
และสื่อเผยแพรค่วามรู้สู่สังคม 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ตามนโยบาย คสช. 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนและสังคม 

- คณบด ี
- ผอ.ศูนย์บริการ
วิชาการ 
- งานบริการวิชาการ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
 

 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 
 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ 
  1.1 แสวงหาและ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและนอก 
มหาวิทยาลัย 
  1.2 ท าความ ร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม), ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ประถมศึกษา (สพป), เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) หรือหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด  
ในการพัฒนามาตรฐานระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานต้น  
สังกัดของโรงเรียน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด พัฒนามาตรฐานระบบการวัดและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ในมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 
  1.3 การพัฒนาผ่านครูประจ าการ 
  1.4 พัฒนาเครือข่ายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) โดยการร่วมมือกับ 
คณะต่าง ๆ ผลิตครู 5 ปี ในหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของประเทศ โรงเรียนและหน่วยงานการศึกษา  
  1.5 ร่วมมือกับโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม),  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา (สพป), เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เพื่อสร้าง 
เครือข่ายการฝึกวิชาชีพครู 
  1.6 ด าเนินการ “ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์”   
  1.7 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศที่มี MOU ร่วมก ัน 
  1.8 ร่วมมือกับโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ แก้ปัญหาการขาดความเท่าเทียมกัน  
ของคุณภาพทางการศึกษา 
  1.9 ด าเนินการกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างและส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาการกับ  
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย และท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 2. โครงการขับเคลื่อนวิจัยการเรียนการสอนสู่เวทีโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่  
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกปูอง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
4.1 จ านวนโครงการทีค่ณะมีการ
ด าเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะ 
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นท่ีพึ่งทาง
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ด้วยการ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย เพื่อการอนุรักษ ์ฟื้นฟู 
ปกปูอง เผยแพร ่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

1 โครงการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปกปูอง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล 
2) สร้างความตระหนักและช่ืนชมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดแทรกเข้าสู่
วิชาการของทุกหลักสูตร 
 

- คณบดี  
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝุาย
ศิษย์เก่าฯ 
- งานกิจการพิเศษ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- ฝุายพัฒนานิสิต 

 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นิสิตในคณะ และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริมอนุรักษ์  

ฟ้ืนฟู ปกปูอง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน และของไทย  
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการ 

บ่มเพาะ ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดีให้แก่นิสิตในคณะ รวมถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่บริการ 
 3. ส่งเสริมการจัด “ค่ายคุณธรรม” กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการบ่มเพาะ 
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดีให้แก่นิสิตในคณะ  

4. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ  
ตามหลักธรรมาภิบาล    
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 5 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารบุคลากร และวางระบบบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิ
ของการประเมินผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของคณะ/
หน่วยงาน 

4.25 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบาย
ของชาติ 
2) ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน 
ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน  
เพื่อให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม 
KPI  มีประสิทธิภาพ 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝุาย
บริหารและแผน 
- งานแผน 
 

5.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกเพิ่มขึ้น  
 
5.3 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 50 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์มีวุฒิต่ ากว่า
ปริญญาเอกต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเง่ือนไขของ
ระบบบริหารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career Development  
ให้สอดคล้องกับระบบ Career Path* 

- คณบด ี
- รองฯฝุายบริหาร
และแผน 
- งานบุคคล 

5.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม 
 
5.5 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (แผ่นดิน) 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 82 
 

1) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความ
มั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
2) จัดท าแผนเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- คณบด ี
- รองฯฝุายบริหาร
และแผน 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 

5.6 ระดับความส าเร็จของการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหาร
จัดการ 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความเชื่อมโยง มีความเช่ือถือได้ มี
เสถียรภาพในการท างาน มีความทันสมัย
สามารถอ้างอิงได ้
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการ
วางแผนตัดสินใจส าหรับการด าเนินนโยบายและ
แผนงาน/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย* 

- คณบด ี
- รองฯฝุายบริหาร
และแผน 
- งานสื่อสารองค์กร
และบริหารจัดการ
ห้องเรียน 

5.7 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิ
ของการประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน  
ไม่ต่ ากว่า  3.75   
 

ไม่ต่ ากว่า  
3.75   

1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อคุณภาพ 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยการ 
บูรณาการการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก ให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ* 
 

- คณบด ี
- รองฯฝุายบริหาร
และแผน 
- ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภาพคณะ 
- งานประกันคุณภาพ 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 
 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ ประสานงานเพ่ือ 
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตระดับต่าง ๆ กับสถาบัน
ต่างประเทศ  
 2. ส่งเสริมและแสวงหาทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาต่างประเทศ  การเผยแพร่
ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานในหน่วยงานต่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและ
นิสิตไปเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการวิชาการของคณะในเข้มแข็ง “ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ครูเพื่อ
ศิษย์”  และเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการท่ีดี จัดให้มีการสัมมนา
ทางวิชาการ การให้บริการวิชาการของคณะ เป็นประจ า 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทการบริการวิชาการของคณะ ให้เป็น Center of Excellence  ใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านที่คณะมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและมี
ความเชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มี
โครงการพัฒนาผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ  เป็นนักบริหารมืออาชีพ  หลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหาร และ ครู หรือโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการ
วิจัยในชั้นเรียน การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
 5. จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้ส าหรับครู คณะศึกษาศาสตร์  ให้เป็นอีกหนึ่งภารกิจในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีแนวทางในการพัฒนาให้ผู้สอนเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมี
มาตรฐาน สามารถแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลกได้ ศูนย์พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ ( Center of 
Academic Development for Learning : CADL) คณะศึกษาศาสตร์ จะเป็นหน่วยประสานงานกับ  Center 
of Excellence  ในด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครู 
อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ของคณะให้เข้มแข็งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
ของคณะในการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัย การสัมมนา 
ณ ต่างประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิชาการ เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการวิชาการของคณะให้กับหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง งานปฏิคมแก่อาคันตุกะจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 7. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ท่ี 6. คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณชน 
6.1 จ านวนนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ 
ที่มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/
หน่วยงาน/มมส        
 

20 คน 1) ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
และศักยภาพเป็นทีรู่้จักและยอมรับทางวิชาการ
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
2) เพิ่มสัดส่วนผู้แทนนายจ้าง บริษัท ของไทย
กับต่างประเทศ (70% : 30%) 
3) เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ
ที่ได้มาตรฐาน 
4) เพิ่มอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาต ิ
เพื่อมาร่วมงานสอนและ/หรือวิจัย 
5) เพิ่มจ านวนนิสิตชาวต่างชาต ิ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
นิสิต มมส กับนิสิตชาวต่างชาติ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 

- คณบดี 
- รองฯฝุายวิชาการ 
- รองฯฝุาย
บัณฑิตศึกษาและวิจัย 
-  ผอ. ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศฯ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
 

 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 6 
 
 โครงการพิเศษเพ่ือเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของคณะ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (บางส่วน) เพ่ือเสริมความเข้มแข็งของคณะ มีแนวทางด าเนินการโครงการพิเศษ เพ่ิมเติม ดังนี้  

1. โครงการความร่วมมือผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2. โครงการร่วมมือกับ คุรุสภา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสภา 

การศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ 2561 
กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เปูาประสงค์ที่ 7.  คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.1 ระดับความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของ
ประเทศ 
 
 

ระดับ 5 1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green University 
Ranking 
2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นท่ี 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการสร้าง
พฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทาง Green University 
 
 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝุาย
ศิษย์เก่าฯ 
- งานอาคารสถานท่ี
คณะ 
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เป้าหมายการด าเนินงานรายปีงบประมาณ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
เปูาประสงค์ท่ี 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่ 
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ในระดับประเทศและนานาชาติ 

     

1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกหลักสูตรได้รับ
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ* 

1.1 ระดับคุณภาพของผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม ตามเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน    

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  และเน้นการผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ  เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร
พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา
อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุุน) 
(MSU English Exit – Exam) 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT Exit-
Exam) 

1.2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
 
 
1.3 (ระดับ) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
(ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 

ร้อย
ละ
80 
 
 

ไม่
น้อย
กว่า 
4.50 

ร้อย
ละ
80 
 
 

ไม่
น้อย
กว่า 
4.50 

ร้อย
ละ
80 
 
 

ไม่
น้อย
กว่า 
4.50 

ร้อย
ละ
80 
 
 

ไม่
น้อย
กว่า 
4.50 

ร้อย
ละ
80 
 
 

ไม่
น้อย
กว่า 
4.50 

1) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน
หลักสูตร และนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
การเรียนรู้ของนิสิตในรูปแบบของทักษะ
ชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม (Social 
Skills)  โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้
เหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อเป็นกลไก
การบ่มเพาะความเป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 
และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่า 
3) พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการ

1.4 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของ มมส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระ 
ดับ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระ 
ดับ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระ 
ดับ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระ 
ดับ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระ 
ดับ 
5 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
ติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ 1.5 ระดับความส าเร็จของคณะที่ด าเนิน

กิจกรรม/โครงการเพื่อให้ศิษย์เก่า
กลับมาช่วยเหลือและ/หรือให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 
ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 
 
 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

 1.6 จ านวนนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
เปูาประสงค์ท่ี 2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ี
หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อน าไปสู่ความสามารถ
เชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการ
สู่สากล 

     

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยวิจัย
เฉพาะทางเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความ
โดดเด่นของหลักสูตร 
2) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สู่ศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศ (Excellent Center)* 
3) ขยายเครือข่ายการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชา 
มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานที่
ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จาก สกอ  หรือ
ถูกน าไปอ้างอิง (Citation) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการ

2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานของ
หน่วยวิจัยเพื่อ 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
(ศูนย์ Excellent Center)  หรือหน่วยวิจัย
เฉพาะทางของคณะ 
2.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร และ/หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรืองานวิจัยท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.3 จ านวนความร่วมมือทางการวิจัยของ
คณะ/หน่วยงานกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้ง
ในและ/หรือต่างประเทศ  
  

ระ 
ดับ 
5 
 
 
1 
ผล 
งาน 

 
1 
ผล 
งาน 

ระ 
ดับ 
5 
 
 
1 
ผล 
งาน 

 
1 
ผล 
งาน 

 

ระ 
ดับ 
5 
 
 
1 
ผล 
งาน 

 
1 
ผล 
งาน 

 

ระ 
ดับ 
5 
 
 
1 
ผล 
งาน 

 
1 
ผล 
งาน 

 

ระ 
ดับ 
5 
 
 
1 
ผล 
งาน 

 
1 
ผล 
งาน 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
วิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ (One 
Program One Research Network; 
OPORN) 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการประชุมวิชาการ 
และวารสารระดับนานาชาติ มมส 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และย่ังยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
เปูาประสงค์ท่ี 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 

     

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร(ตรี-
โท-เอก)พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
วิชาการ 
แก่ชุมชน และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา 
และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ตามนโยบาย คสช. 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชน
และสังคม 
 

3.1 ร้อยละหลักสูตร(ป.ตรี)ที่มีการด าเนินการ
ตามนโยบาย หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  เพื่อ
เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม  ด้วยการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคม
และชุมชน ผ่านกระบวนการบูรณาการ การ
เรียนการสอน การวิจัย และ/หรือการ
ให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้ยั่งยืน 

ร้อย
ละ 
80 
 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่  
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
เปูาประสงค์ท่ี 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกปูอง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

     

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ปกปูอง เผยแพร่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสาน
วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
2) สร้างความตระหนักและช่ืนชมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดแทรกเข้าสู่
วิชาการของทุกหลักสูตร 

4.1 จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินการ
ตามนโยบายหนึ่งคณะ 
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม ด้วยการ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกปูอง เผยแพร่ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล   

  
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

  2558 2559 2560 2561 2562 
เปูาประสงค์ท่ี 5 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารบุคลากร 
และวางระบบบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

     

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกล
ยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และ
นโยบายของชาต ิ
 

2) ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดับ
หน่วยงาน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความ
สอดคล้องกัน  เพื่อให้การประเมิน
หน่วยงานและบุคคลตาม KPI  มี
ประสิทธิภาพ 

5.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิของการ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของคณะ/หน่วยงาน 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิ
ต่ ากว่าปริญญาเอกต้องไปศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 

5.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น  
 
 
 

ร้อย
ละ 
60 
 

ร้อย
ละ 
60 
 

ร้อย
ละ 
60 
 

ร้อย
ละ 
60 
 

ร้อย
ละ 
60 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
เงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career Development  
ให้สอดคล้องกับระบบ Career Path* 

5.3 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

1) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความ
มั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2) จัดท าแผนเร่งรัดและติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ภาพรวม 
 
 
5.5 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน (แผ่นดิน 

ร้อย 
ละ 
95 
 

ร้อย
ละ 
82 

ร้อย 
ละ 
95 
 

ร้อย
ละ 
82 

ร้อย 
ละ 
95 
 

ร้อย
ละ 
82 

ร้อย 
ละ 
95 
 

ร้อย
ละ 
82 

ร้อย 
ละ 
95 
 

ร้อย
ละ 
82 

1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศให้มีความเช่ือมโยง มีความ
เชื่อถือได้ มีเสถียรภาพในการท างาน มี
ความทันสมัยสามารถอ้างอิงได ้
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุน
การวางแผนตัดสินใจส าหรับการด าเนิน
นโยบายและแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย* 

5.6 ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อ
การบริหารจัดการ 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อคุณภาพ 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยการ 
บูรณาการการประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอก ให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ* 
 

5.7 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิของการ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน  
ไม่ต่ ากว่า  3.75   

ไม่ต่ า
กว่า 
3.75 

ไม่ต่ า
กว่า 
3.75 

ไม่ต่ า
กว่า 
3.75 

ไม่ต่ า
กว่า 
3.75 

ไม่ต่ า
กว่า 
3.75 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
เปูาประสงค์ท่ี 6. คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
 

     

1) ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและศักยภาพเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

6.1 จ านวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันต่างประเทศ 
ที่มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/
หน่วยงาน/มมส        

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
2) เพิ่มสัดส่วนผู้แทนนายจ้าง บริษัท ของ
ไทยกับต่างประเทศ (70% : 30%) 
3) เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ 
ที่ได้มาตรฐาน 
4) เพิ่มอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาต ิ
เพื่อมาร่วมงานสอนและ/หรือวิจัย 
5) เพิ่มจ านวนนิสิตชาวต่างชาต ิ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับนิสิต
ชาวต่างชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
  2558 2559 2560 2561 2562 
เปูาประสงค์ท่ี 7.  คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

     

1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียวตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green 
University Ranking 
2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นท่ี 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการ
สร้างพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทาง Green University 
 
 

7.1 ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 
ของประเทศ 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (SWOT) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วิเคราะห์ SWOT คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการเรียนการสอน  
- คณะยังได้รับความนิยมจากนักเรียนและผู้สนใจศึกษา
ต่อ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนท่ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.1) หลักสูตร 
- บางสาขาวิชามีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- บางหลักสูตรมีคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
 

-มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาและยังอยู่ใน
ความต้องการของผู้เรียน 
-มีเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพโดยก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
ประกอบการส าเร็จการศึกษา 
- คณาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
สอนเป็นอย่างด ี
- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้งานท าและศึกษาต่อใน
เกณฑ์ที่สูง 

1.2) ผู้เรียน 
-นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์เป็นนักเรียนในพ้ืนท่ี
และ  ไม่ใช่นักเรียนเกรด A (คุณภาพ Input ของนิสิตที่เข้ามา) 
-ผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย   
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556  พบว่า  บัณฑิตยังมีจุดอ่อนดังนี ้
     *ขาดความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน เช่น ความรู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ  ความสามารถในการตัดสินใจ  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม   
     *ขาดความรู้ความสามารถทางวิชาการ เช่น ความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน  และคุณภาพของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
     *ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น การตรง
ต่อเวลา และการอุทิศเวลาให้กับงาน ความมีระเบียบวินัย ความ
ขยันหมั่นเพียร และทัศนคติที่ดีในการท างาน คิดเชิงบวก 
-ทักษะวิชาชีพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ 
-ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษยังมีน้อย (สอบผ่าน 60 คะแนน  
15% ของผู้เข้าสอบ) 
-จ านวนนิสิตต่างชาติมีจ านวนน้อย  

  
 1.3) อาจารย์ 
 -อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ   

-อาจารย์มีสัดส่วนการเขียนหนังสือ/ต าราและเอกสารประกอบการสอน  
อยู่ในอัตราส่วนต่ า 

ด้านการวิจัย  
- คณะมีนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต
อย่างจริงจัง 
- คณะมีนโยบายการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย
และการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และนิสิต 
- คณะมีเครือข่ายความร่วมมือและการด าเนินกิจกรรม
ด้านการวิจัยกับสถาบัน/องค์กรในประเทศและ

- คณะมีเครือข่ายความร่วมมือและการด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยกับ
สถาบัน/องค์กรในต่างประเทศน้อย 
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ ส่วนใหญ่เป็นของอาจารย์กลุ่มเดิมๆ ทุกปี   
ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 4 ของอาจารย์ทั้งหมด 
- ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ส่วนใหญ ่
เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์กลุ่มเดิมๆ ทุกปี  
- การบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การสร้าง 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ต่างประเทศ 
- คณะมีวารสารระดับชาติ ท่ีได้รับการยอมรับ จาก 
สกอ. และ สกว. 
- คณะมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาตเิพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัยฯ 
– คณะมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  และปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย 
 

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ยังอยู่ในสัดส่วนท่ีต่ า 
- ผู้รับทุนวิจัยไม่สามารถท าวิจัยเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
และส่วนใหญ่มีอัตราการค้างส่งงานวิจัยหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  
อยู่ในสัดส่วนท่ีสูง 
- ผลงานตีพิมพ์ฯเผยแพร่บทความของอาจารย์ ในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus   
อยู่ในเกณฑ์ต่ า  
- บทความวิจัยของคณะที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) มีจ านวนน้อย 
- สัดส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  ของอาจารย์ยังมีน้อย   

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน  
- คณะมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการให้บริการ
แก่สังคมและชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
การบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน  
โดยก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานภายใต้ โครงการ 
“หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”  และมีการ 
บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย  
รวมทั้งมีการต่อยอดโครงการให้มีความต่อเนื่อง 
มาโดยตลอด 
- คณะมีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทาง
วิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

-การบูรณาการกิจกรรมการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ยังไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร 
-งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการมีจ ากัด 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- คณะมีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  

- การบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน  
และการวิจัยยังไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร 
 

ด้านการบริหารจัดการ  
- คณะมีผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ 
โดยอาศัยกลไกของภาควิชาและหลักสูตร  
- คณะมีระบบสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ได้
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- คณะมีการจัดการระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง
คณะ และภาควิชา  
- คณะมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ 
 

- คณะยังขาดการด าเนินการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยท่ี
ชัดเจน 
- เจ้าหน้าท่ีของคณะจ านวนมากยังเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนการคงอยู่ของ
เจ้าหน้าท่ี 
-ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการใช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษา ต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาลาว) ยังไม่สามารถ
รองรับการเข้าสู่อาเซียน และก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล  

ด้านการพัฒนาสถาบันสู่สากล  
- คณะมีการก าหนดนโยบายการพัฒนาสถาบันสู่สากล
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- คณะมีการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะสู่สากล 
- คณะมีโครงการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
อาเซียน 

- ต้องใช้งบประมาณสูง และใช้ระยะเวลานานในการเห็นผลงาน 
- ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาลาว) 
ของบุคลากรและนิสิตส่วนใหญ่ ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
พัฒนา 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการพัฒนาคณะสีเขียว  
- คณะมีนโยบายการพัฒนาคณะสีเขียวให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

- งบประมาณสนับสนุนนโยบายยังไม่เพียงพอ 
 
 

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) 
- มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ศูนย์กลางภาคอีสาน ท าให้
สะดวกในการเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน 
- จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีค่าครอง
ชีพต่ ากว่าจังหวัดใหญ่ ๆ เป็นโอกาสส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้าศึกษาในอัตราที่ประหยัดกว่า  
- รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาท าให้มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ  
- ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่คณะฯ สามารถ 
น าไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการ
ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วกว้างไกลยิ่งขึ้น 
- มีประชากรที่อยู่ในวัยศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
ทุกป ี
- มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาท้ัง
ในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่
จะขยายโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพต่อไป 
- นโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของประเทศส่งผลให้คณะฯ สามารถพัฒนา
หลักสูตรเพื่อรองรับและจัดโครงการบริการวิชาการได้
อย่างหลากหลายและกว้างขวาง 
- ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายมหาวิทยาลัย การ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นวาระแห่งชาติ ท าให้บุคลากร
ทางการศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองมากขึ้น 
- รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้คณะ
ศึกษาศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

- มีสถาบันการศึกษาอ่ืนเกิดขึ้นมากมายทั้งสถาบันการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อมาก
ขึ้น 
- นโยบายการเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้สถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศขยายตัวเข้ามาจัดการจัดการศึกษาในประเทศ 
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยน้อยลง 
- มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐหลายประการที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปรับตัวของคณะ เช่น มาตรการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาของ สกอ. และการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)  
- องค์กรวิชาชีพมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพครูบ่อย 
จนท าให้ขาดความชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
 

แผนการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2558 – 2562 
( หมายเหตุ งบประมาณในส่วนพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2558 – 2562 ของภาควิชาขึ้นอยู่กับงบประมาณที่
ภาควิชาได้รับจัดสรรในแต่ละปี) 
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โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1. โครงการจิตวิทยาสาน
สัมพันธ์ศิษย์เก่าและ 
ศิษย์ปัจจุบัน 

1. ความรัก ความ
สามัคคีระหว่าง 
อาจารย์ ศิษย์เก่า   
และนิสิตปัจจุบัน 

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 
2.  นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่อง  “การ
ให้ค าปรึกษาส าหรับ
นักจิตวิทยามืออาชีพ” 

1. ความรู้ความเข้าใจ
ในการให้การปรึกษา
อย่างกว้างขวาง  และ
ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน  
2. ความสามารถใน 
การอภิปราย  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในเรื่องกฎหมายกับ
วิชาชีพจิตวิทยาได้ 

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยร้อยกว่า 
ร้อยละ  90 
2.  นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

25,900 30,000 30,000 30,000 30,000 145,900 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

3. โครงการอบรมการ
ประกันคุณภาพเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
จิตวิทยา 

1. ความรู้ความเข้าใจ
ในการประกันคุณภาพ 
2. ความสามารถใน 
การเชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยร้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2. นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

9,900 12,000 12,000 12,000 12,000 57,900 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่อง  “การ
ใช้แบบวัดและ
แบบทดสอบทาง
จิตวิทยา” 

1. ความรู้ความเข้าใจใน 
การวัดและการทดสอบ 
ทางจิตวิทยาอย่างกว้างขวาง 
และลึกซึ้ง 
2. ความสามารถในการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้
น าไปประยุกต์ใช้และ
ปฏิบัติงานได้ 

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยร้อยกว่า 
ร้อยละ  85 
2. นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 
 

11,500 12,000 12,000 12,000 12,000 59,500 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

5. โครงการศึกษาดูงานใน
หน่วยงานด้านจิตวิทยา 

1. ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์จาก
หน่วยงานที่ให้บริการ
ทางจิตวิทยา 
2. ความตระหนักใน
ภาระหน้าที่ของ
นักจิตวิทยา 

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยร้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมใน
ภาพรวมระดับดีขึ้นไป 

 

14,000 15,000 15,000 15,000 15,000 74,000 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวและ   

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1. โครงการปฐมนิเทศ 
การฝึกงานของนิสิต
ระดับปริญญาโท  และ
ระดับ 
ปริญญาเอก 

1. ความรู้ความเข้าใจ 
ในการฝึกงาน 
 

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยร้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2.  นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

17,600 18,600 18,600 18,600 18,600 92,000 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

2. โครงการพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโท  และ
ระดับปริญญาเอก 

1. ความรู้ความเข้าใจ 
ในการท าวิทยานิพนธ์ 
2. ความสามารถใน 
การท าวิทยานิพนธ์ 

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยร้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2.  นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 58,000 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

3. โครงการบรรยาย 
ทางวิชาการ  เรื่อง   
“การเขียนบทความวิจัย
และการตีพิมพ์” 

1. ความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนบทความ
วิจัย 
2. ความสามารถใน
การเขียนบทความวิจัย 

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยร้อยกว่าร้อยละ  80 
2.  นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

9,600 11,000 11,000 11,000 11,000 53,600 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

4. โครงการนิเทศการ
ฝึกงานของนิสิตระดับ
ปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก 

1. ความสัมพันธภาพ
ระหว่างมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานที่นิสิต
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. อาจารย์ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนวออกนิเทศ
นิสิตที่ออกฝึกงาน   
100  % 

25,800 27,000 27,000 27,000 27,000 133,800 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ระดับปริญญาตรี   

 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
1 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 

เทคโนฯ ระดับปริญญาตรี 
1. คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาฯ 
เข้าร่วมโครงการ 

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และนิสิตระดับปริญญาตรี 
สาขาฯ 
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
80% 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

2 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์
เก่ากับศิษย์ปัจจุบันระดับ 
ปริญญาตรี เทคโนฯ
ศึกษาศาสตร์  มมส.สัมพันธ์ 

1. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันร่วมงาน 

1. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมงานอย่างน้อยจ านวน  50 
คน 

10,000 4,000 4,000 4,000 4,000 26,000 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมสานสัมพันธ์
น้องพี่เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา   

1. นิสิตทุกช้ันปีร่วม
กิจกรรม 

1. นิสิตร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 
80 % ของนิสิตทุกช้ันป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

4 โครงการนิสิตเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มีจิตอาสา
พัฒนาชุมชน   

1. นิสิตทุกช้ันปีร่วม
กิจกรรม 

1. นิสิตร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 
80 % ของนิสิตทุกช้ันปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

5 โครงการเลี้ยงส่งเอื้อย-อ้าย 
ได้รับปริญญา 

1. นิสิตทุกช้ันปีร่วม
กิจกรรม 

1. นิสิตทุกช้ันปีร่วมงานเลี้ยง
ส่ง เอื้อย-อ้าย ได้รับปริญญา 
80 % 

10,000 6,000 6,000 6,000 6,000 34,000 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

6 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 
เทคโนฯ ระดับปริญญาตรี 

1. นิสิตทุกช้ันปีร่วม
กิจกรรม 

1. นิสิตร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 
80 % ของนิสิตทุกช้ันปี 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

7 โครงการสุดยอดนิสิตเทคโน
ฯ 
(The Best’ Student ETC) 

1. นิสิตทุกช้ันปีร่วม
กิจกรรม 

1. นิสิตร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 
80 % ของนิสิตทุกช้ันป ี

5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 21,000 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

8 โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสริมทักษะความรู้
บูรณาการรายวิชา 

1. นิสิตระดบับัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษา 
ปี 2555-2558 เข้าร่วม
โครงการ 

1. จัดกิจกรรรมอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมี
นิสิตระดบับัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2555-2558 เข้าร่วม
โครงการ โครงการละไม่ต่ า
กว่า 30 คน 

15,500 15,000 15,000 15,000 15,000 75,500 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

9 โครงการให้ค าปรึกษานิสิต 
(Home Room) 

1. นิสิตทุกช้ันปีร่วม
กิจกรรม 

1. นิสิตร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
80 % ของนิสิตทุกช้ันป ี

2,400 2,354 2,354 2,354 2,354 11,816 ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านความรู้และด้านปฏิบัติการ
ส าหรบั 
นักเทคโนโลยีการศึกษา  

1. นิสิตร่วมกิจกรรม 1. จัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากร
ภายในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

10,000 13,500 13,500 13,500 13,500 64,000 ภาควิชา
เทคโนโลยีและ

สื่อสาร
การศึกษา 

 

35 



 

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านความรู้และด้าน
ปฏิบัติการส าหรับครู
คอมพิวเตอร์   

1. นิสิตร่วมกิจกรรม 1. จัดกิจกรรมโดยเชิญ
วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง/
ปีการศึกษา 

10,000 13,500 13,500 13,500 13,500 64,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการเปิดโลกทัศน์ทาง
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. นิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

1. ได้รับความรู้ประสบการณ์
จากผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งต่อภาคคณาจารย์ใน
ภาควิชา และนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
80 % 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

2 โครงการสัมมนานิสิต
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยานิพนธ์ 

1. คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของภาควิชา 
เข้าร่วมโครงการ   

1. คณาจารย์ในภาควิชา และ
นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ของ
ภาควิชา เข้าร่วมโครงการ   
80 % 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

3 โครงการพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาบูรณาการ
รายวิชา  

1. นิสิตระดบับัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555-
2561 เข้าร่วมโครงการ 

1. จัดกิจกรรรมอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
โดยมีนิสิตระดับบัณฑิต ศึกษา 
ที่เข้าศึกษาปี 2555-2561  
เข้าร่วมโครงการละไม่ต่ ากว่า 
30 คน 

24,000 34,000 34,000 34,000 34,000 160,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

4 โครงการโสตฯ-เทคโนฯ
สัมพันธ์ 

1. คณาจารยป์ระจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้าศึกษา 
ปี 2558-2561 เข้าร่วม
โครงการ   

1. คณาจารยป์ระจ าหลักสูตร
และนิสิตระดบับัณฑิต ศึกษาที่
เข้าศึกษาปี 2558-2561  
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

5 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
บัณฑิตศึกษา 

1. คณาจารยป์ระจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้าศึกษา 
ปี 2558-2561 เข้าร่วม
โครงการ   

1. คณาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
และนิสิตระดบับัณฑิต ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนฯเข้าร่วม
โครงการ  80 % 

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 12,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

6 โครงการฉลองดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิตเทคโนฯ 

1. คณาจารยป์ระจ า
หลักสูตร และนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาสาขาวิชา
เทคโนฯเข้าร่วมโครงการ   

1. คณาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
และนิสิตระดบับัณฑิต ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนฯเข้าร่วม
โครงการ  80 % 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

7 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์
เก่าบัณฑิตศึกษาเทคโนฯ  
ศึกษาศาสตร์ มมส. 

1. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันร่วมงาน 

1. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมงานอย่างน้อยจ านวน  50 
คน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

8 โครงการให้ค าปรึกษานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (Home 
Room) 

1. นิสิตระดบับัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2558-
2561 
เข้าร่วมโครงการ 

1. จัดกิจกรรรมภาคการ 
ศึกษาละ 1 ครั้ง  โดยมีนิสิต
ระดับบัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2558-2561 
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

9 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิต 
เทคโนฯในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. นิสิตระดบับัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2558-
2561เข้าร่วมโครงการ 

1. นิสิตระดบับัณฑิต ศึกษาที ่
เข้าศึกษาปี 2558-2561 
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  (งบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
1 โครงการศึกษาดูงานนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
1. นิสิตช้ันปีท่ี 4  มีความ
พร้อมในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. นิสิตช้ันปีท่ี 4 ทุกคน มี
ความพร้อมในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

30,000 35,000 35,000 35,000 35,000 170,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. นิสิตช้ันปีท่ี 4  มีความ
พร้อมในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. นิสิตช้ันปีท่ี 4 ทุกคน มี
ความพร้อมในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 45,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

3 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบ การณ์วิชาชีพ 

  30,413 15,413 15,413 15,413 15,413 92,065 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

4 โครงการน าเสนอผลงาน
นิสิต 
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(มหกรรมคนท าสื่อฯ) 

1. นิสิตสาขาเทคโนฯได้
ตระหนักถึงความส าคัญ
กับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

1. นิสิตสาขาเทคโนฯ  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 45,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ตารางสรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ระดับปริญญาเอก  (งบปริญญาเอก) 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการสร้างเครือข่ายใน
วันศึกษาศาสตร์ของนิสิต
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการขอ
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 80% ของกลุ่มเปูาหมาย
ทั้งหมด 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

2 โครงการน าเสนอหัวข้อและ
รายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ครั้งท่ี  1 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการขอ
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 80% ของกลุ่มเปูาหมาย
ทั้งหมด 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

3 โครงการน าเสนอหัวข้อและ
รายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ครั้งท่ี  2 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการขอ
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 80% ของกลุ่มเปูาหมาย
ทั้งหมด 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

4 โครงการสัมมนาพัฒนา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมโครงการขอ
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
80% ของกลุ่มเปูาหมาย
ทั้งหมด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
5 โครงการศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการขอ

กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
80% ของกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 130,000 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
ส าหรับนิสิตปริญญาโท  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1.  นิสิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
ประเมินผลและเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. เล่มรายงานโครงการ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมน าการศึกษา  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.  นิสิตมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. นิสิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
ประเมินผลและเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. เล่มรายงานโครงการ 

73,200 60,000 60,000 60,000 60,000 313,200 ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย  
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.  นิสิตมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. นิสิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
ประเมินผลและเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2.  เล่มรายงานโครงการ 

70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 470,000 ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

4 โครงการสัมมนาการเขียนเค้า
โครงวิทยานิพนธ/์การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท   

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 

 

1. นิสิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
ประเมินผลและเข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. เล่มรายงานโครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา 

5 โครงการบริหารสัมพันธ์
วิชาการ 
แห่งประเทศไทย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
2.  นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนิสิตสถาบันอื่น 

 

1. นิสิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
ประเมินผลและเข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. เล่มรายงานโครงการ 

100,000 51,470 51,470 51,470 51,470 305,8800 ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา 

6 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้  ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
2.  ผลการประเมิน
หลักสูตร 

 

1. นิสิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
ประเมินผลและเข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. เล่มรายงานโครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  หลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา และ กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ           แผนงบประมาณรายปี  รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1. โครงการศึกษา 
ดูงานในประเทศ 

 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 ของจ านวน
กลุ่มเปูาหมายท้ังหมด 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
  3. นิสิตสาขาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา เข้าร่วม
โครงการ 
  4. บรรลุเปูาหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
 

1. นิสิตสาขาการวัดผลการศึกษา 
และสาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

27,600 20,000 20,000 20,000 20,000 107,600 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

2. โครงการการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นิสิตทั้ง 2 สาขา เข้าร่วม
โครงการ 
4. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่า   ร้อยละ 80 
 

1. นิสิตสาขาการวัดผลการศึกษา 
และสาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

55,000 40,000 40,000 40,000 40,000 215,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

3. โครงการวัดผล – วิจัย
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 3. นิสิตทั้ง 2 สาขา เข้า
ร่วมโครงการ 
 4. บรรลุเปูาหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1. นิสิตสาขาการวัดผล
การศึกษา และสาขาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา 
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

4. โครงการสัมมนาการผลิต
มหาบัณฑิต สาขาการ
วัดผลการศึกษา และสาขา
วิจัยการศึกษา  
 

1. มหาบัณฑิตร่วม 20 
รุ่นได้เข้าร่วมพบปะกับ
อาจารย์ ได้แลกเปลี่ยน
พูดคุย เสนอเกี่ยวกับ
หลักสูตรและต าแหน่ง
หน้าที่หรือบทบาท
ส าคัญทางสังคม 
 

1. มหาบัณฑิตสาขาการ
วัดผลการศึกษา และสาขา
วิจัยการศึกษา ทุกรุ่นเข้าร่วม
สัมมนา 

25,000 20,000 20,000 20,000 20,000 105,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

5. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 
และ กศ.ม.วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

1. มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามที่ก าหนด 

1. ได้หลักสูตรปรับปรุงตาม 
ปีที่ก าหนด และเป็นหลักสูตร
ที่มีปริทธิภาพ 

30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

6 โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 

นิสิตระดับปริญญาเอก  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

7 โครงการเสริมหลักสูตร
การเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

นิสิตระดับปริญญาเอก   10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

8 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการด้านการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา
ระดับชาติ 

นิสิตระดับปริญญาเอก   10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

9 โครงการพัฒนา
ประสบการณ์งานวิจัยใน
ต่างประเทศ ของนิสิตดุษฎี
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิตระดับปริญญาเอก   50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตในการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิตระดับปริญญาเอก   10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

11 โครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวนกลุ่ม 

นิสิตสาขาวัดผลการศึกษาและ
สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

      ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

  เปูาหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
3. นิสิตทั้ง 2 สาขา เข้า
ร่วมโครงการ 
4. บรรลุเปูาหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 50        
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ 
แผนงบประมาณรายปี 

รวม 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน (MOU) 

1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการระหว่างสถาบัน
ภายในและนอกประเทศ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและนิสิตภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการ
และแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียน
การสอน ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา 

1.ได้เครือข่ายทางวิชาการและ 
ได้สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และความคิดเห็นใน
การพัฒนาหน่วยงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยภายในและ
ภายนอกประเทศ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและ
มีความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

30,000 40,000 40,000 50,000 50,000 210,000 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการกีฬา 

2 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง  
พี่ และอบรมพัฒนาจิต   
วิทย์ฯ กีฬา 

1. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเกิด
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
2. เพื่อให้นิสิตเกิดความรัก และ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
3. เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงาม
ให้สืบทอดต่อกันไป 
4. เพื่อปลูกฝังความรักและ
เคารพในพระพุทธศาสนา และ
เป็นการท านุบ ารุงศาสนา 

1.นิสิตได้สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เกิดความ
รักและภาคภูมิใจและ เกิด
ประเพณีอันดีงามในวิชาชีพ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3. จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการและมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95,000 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการกีฬา 

  
 
 
 

 
 

        

 48 



 

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ 
แผนงบประมาณรายป ี รวม 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

3 กิจกรรมวิทย์ฯ กีฬา สัมพันธ์ 1. เพื่อสร้างภาวะผู้น าให้กับ
นิสิต 
2. เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ 
และสร้างเครือข่ายระหว่าง
นิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั่วประเทศ  
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา และวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกาย  
 

1.นิสิตมีภาวการณ์เป็นผู้น า   
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ัวประเทศ 
2. นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อสาขา
วิชาชีพ 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและ
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 145,000 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และ 
การกีฬา 

4 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมและศึกษาดูงานก่อน
ฝึกงาน 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาให้กับนิสิต 
2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีและเกิดความรู้เรื่อง
การเป็นผู้น าในการออก
ก าลังกายได้อย่างถูกต้อง  
3. เพื่อสร้างความมั่นใจและ
บุคลิกภาพของการเป็นผู้น า
ในการออกก าลังกาย 
 

1. นิสิตมีความรู้เบื้องต้นในการ
เตรียมความพร้อม และบทบาท
หน้าท่ีในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) 
2. มีนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา  ช้ันปีท่ี  4  และ
อาจารย์เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจ
ระดับดี  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และ 
การกีฬา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ 
แผนงบประมาณรายปี 

รวม 
หน่วยงานผู้รับ 

ผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
5 กิจกรรมสัมมนา  น าเสนอ

หัวข้อ และปฏิบัติการการ
วิจัยของบุคลากรและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อสรุปงาน โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่
ภาควิชาฯ ได้จัดท าขึ้นในปี
การศึกษา 2556-2557 
2. เพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ของ
ภาควิชาฯ ปีการศึกษา 
2558  
3. การเขียนบทความวิจัยซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญที่แสดงถึง
ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบ
ของงานวิจัยท่ีมีต่อประเทศ
และสังคม 
4. เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นระหว่าง
คณาจารย์ภาควิชา ฯ และ 
วิทยากรรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาทางการกีฬา 
 
 
 
 
 

1 ได้แผนการด าเนินงาน  
ปี 2557  
2. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
กระบวนการตีพิมพ์บทความใน
วารสารต่างประเทศสาขา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา หมวดวิทยาศาสตร์
สุขภาพได้ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้า
โครงวิจัยและบทความวิจัย  
3. นิสิตปริญญาโท บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีมีทักษะในการท าวิจัย
ตลอดจนสามารถพัฒนางานวิจัย
ได ้
4.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและ
มีความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพและการ
กีฬา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ 
แผนงบประมาณรายปี 

รวม 
หน่วยงานผู้รับ 

ผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
6 กิจกรรมคืนสู่เหย้า  

ชาววิทย์ฯ กีฬา 
1.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง
ทางด้านวิชาการ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ
ระหว่างคณาจารย์นิสิตที่ยัง
ศึกษาอยู่และนิสิตที่จบ
การศึกษาไปแล้ว 
2. เพื่อส ารวจอัตราการมี
งานท าและศึกษาต่อของ
บัณฑิต 
3. เพื่อจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า 
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างภาควิชา และศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
 

1. ศิษย์เก่าท้ังในระดับปริญญา
ตรีและโท 60 คน 
2. คณาจารย์ในภาควิชาฯ 10 
คน 
3. นิสิตปัจจุบันทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและโท  50 คน 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการและมีความ
พึงพอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 95,000 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการกีฬา 

7 กิจกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการ
กีฬา 

1. เพื่อการรวบรวมองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการ
กีฬา 
2. เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาด้าน
ความรู้และการวิจัยแก่นิสิต
ปริญญาตรี โทและเอก 

1. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา  ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 
380 คน   นิสิตปริญญาโท   
จ านวน 50 คน  นิสิตปริญญา
เอก  และคณาจารย์ เกิดการ
พัฒนางานวิจัย  ศูนย์วิจัยเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและ
มีความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 140,000 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการกีฬา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ 
แผนงบประมาณรายปี 

รวม 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
8 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา บูชา

อาจารย์ใหญ่ และกีฬาสี
ภาควิชาฯ 

1. เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2. เพื่อปลูกฝังความสมัคร
สมานสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีงาม 
ระหว่างอาจารย์และนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาทุก
ชั้นปี 
3. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี 
บุคลิกภาพที่เหมาะสม 
และสร้างแรงจูงใจต่อ
สาขาวิชาชีพ 
4. เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสม
และดีงามในสาขาวิชาชีพ
แก่นิสิต 
 

1. จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

30,500 35,000 35,000 35,000 35,000 170,500 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพและการ
กีฬา 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ 
แผนงบประมาณรายปี 

รวม 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
9 โครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

1. นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การไปฝึกปฏิบัติการในแต่ละสถาน
ประกอบการณ์ต่าง ๆ แล้วน าความรู้
และเทคนิคในการเผชิญกับปัญหา 
ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  มีแนวทาง
ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
2. นิสิตได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ สามารถน า
ความรู้และเทคนิคในการเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ 
3. นิสิตรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. อาจารย์นิเทศได้มีบทบาทใกล้ชิด
นิสิตในการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติการสอน 
5. อาจารย์นิเทศ ให้ความช่วยเหลือ
นิสิตในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1.นิสิตและอาจารย์  
มีส่วนร่วมในการจัด 
กิจกรรม  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
2. ผู้ร่วมโครงการฯ   
มีความพึงพอใจใน 
ระดับดี   
(3.51  ขึ้นไป) 
 

104,745 104,745 104,745 104,745 104,745 523,725 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพและการ
กีฬา 

  6. อาจารย์นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเต็มรูปแบบในสถานประกอบ 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

สรุปโครงการกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน 

1. ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเลือกหัวเรื่องวิจัย 
2. ความสามารถเลือกหัว
เรื่องวิจัยให้สอดคล้องกับ
การศึกษาของนิสิต 

1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
เลือกหัวเรื่องวิจัย 
2. ความสมบูรณ์ของเอกสาร
งานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 60 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

2 โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

1. ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเลือกหัวเรื่องวิจัย 
2. ความสามารถเลือกหัว
เรื่องวิจัยให้สอดคล้องกับ
การศึกษาของนิสิต 
3. เพิ่มพูนประสบการณ์ใน
การท าวิจัย 

1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
เลือกหัวเรื่องวิจัย 
2. ความสมบูรณ์ของเอกสาร
งานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 60 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

3 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 1. นิสิตสามารถประเมิน
ตนเองได ้
2. ทราบประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับ
อาจารย์ผู้สอนในการพัฒนา
ปรับปรุงการสอนให้ดีกว่า
เดิม 
 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอน
บรรลุผลส าเร็จ 
2. ทราบระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 
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                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

           
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ แผนงบประมาณรายปี รวม หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

4 โครงการติดตามผลหลักสูตร
ครู 5 ปี และประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

1. ความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย 
2. การพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้   
 
 

1. บัณฑิตครู 5 ปี ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพภายใน 1 ปี 
2. ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

5 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นครูมือ
อาชีพนิสิตหลักสูตรครู 
ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน 

1. พัฒนาทัศนคติของนิสิต
ครูและสร้างองค์ความรู้ใหม่
แก่นิสิต 
2. สามารถใช้สื่อการสอน
เพื่อฝึกการคิด การ
แก้ปัญหา และการค้นพบ
ความรู ้

1. เกิดการพัฒนาทัศนคติของ
นิสิตครูและสร้างองค์ความรู้ใหม่
แก่นิสิต 
2. พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักใน
ตนเองและความสามารถในการ
เรียนรู ้
3. ผลิตครูมืออาชีพให้โรงเรียน
ต่างๆทั่วประเทศ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

6 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย 

1. การสังเคราะห์ หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี มาประยุกต์
ใช้ได้สอดคล้องสภาพปัญหา 
หรือความต้องการในการ
พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 

1. ออกแบบพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือ
ความต้องการ หรือบริบท หรือ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ครอบคลมุกระบวนการพัฒนา 
และมีความเป็นไปได ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 
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7 โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์
และสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 

1. มีกลไก ระบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี
2. สนับสนุนเครือข่ายการ
จัดการความรู้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ความรู ้
 
 

1. การจัดการความรู้และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา กระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

8 โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน 

1. บทบาทของสถานศึกษา
ที่มีต่อชุมชน 
2. ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและรูปแบบการ
บริหารการจัดการที่
เหมาะสมในการด าเนินงาน
และสร้างความยั่งยืนแก่
ธุรกิจ 
 

1. พัฒนาชุมชนร่วมกัน และ
พัฒนาระบบ กลไกการให้การ
บริการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสร้างสรรค์ผลผลิตที่สามารถ
เผยแพร่ต่อสารธารณะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

9 โครงการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการร่วมมือการจัดการ
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 

1. เรียนรู้การจัดการพัฒนา
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 
2. ศึกษาหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตร 

1. สร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

10 โครงการห้องเรียนกระตุ้น
พัฒนาการส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษในระยะ
แรกเริ่ม 

1. ความรู้ด้านพัฒนาการ
เบื้องต้นของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษในระยะ
แรกเริ่ม 
2. พัฒนาทักษะพื้นฐานของ
ครูการศึกษาพิเศษ 

1. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษใน
ระยะแรกเริ่มมีทักษะพื้นฐานใน
การใช้ภาษามือเบื้องต้นและมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 
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ล าดับที ่
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11 โครงการห้องสมุดศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการศึกษา
ปฐมวัย 

1. เป็นประโยชน์ในการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ของการศึกษาปฐมวัย 
 
 

1. สร้างชุมชนห้องสมุดเพื่อการ
มีส่วนร่วมทางการศึกษาปฐมวัย 
2. สร้างคลังความรู้ขนาดใหญ่
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

12 โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

1. ความรู้ความเข้าใจใน
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. สร้างประสบการณ์ในการ
ท างานแก่นิสิต 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนที่มีส่วนในการพัฒนา
ศักยภาพ 
 
 

1. ผู้ร่วมโครงการเกิดความองค์
ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 
2. สามารถเข้าใจและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

13 โครงการจัดการความรู้
ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน 

1. เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ้
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างานใน
ภาควิชาฯ 
 
 

1. เกิดการพัฒนางานของ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

14 โครงการเล่านิทานนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

1. เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมท่ี
มีความหลากหลาย 
2. เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจซ่ึงกันและกันโดยใช้
นิทานเป็นสื่อ 

1. ก่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่การเป็นชุมชนหน่ึง
เดียวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 
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15 โครงการต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ ไร่ CEECE ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการเกษตร 
2. เกิดประโยชน์ต่อผู้ศึกษา
ดูงาน 
 
 
 
 
 

1. เป็นแหล่งผลิตอาหาร 
ปลอดภัย ต่อสุขภาพ ตลอดจน
ขยายผลไปสู่การค้าและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีทั่วไปโดยไม่
เน้นผลก าไร 

26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 132,500 ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 
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ภาคผนวก ค 
ประมาณการงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

(หมายเหตุ งบประมาณในแต่ละปีข้ึนอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
ตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 



 

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

ประมาณการงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 – 2562 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) 
2558 2559 2560 2561 2562 

1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็น
ที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาต ิ

4,823,200 3,397,400 3,300,000 3,200,000 3,100,000 

2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิง
การแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

3,865,000 2,598,500 2,500,000 2,400,000 2,300,000 

3 การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

320,000 512,500 510,000 500,000 450,000 

4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ

523,200 380,000 350,000 330,000 320,000 

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล   

1,616,000 686,000 680,000 650,000 630,000 

6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

7 พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 25,000 10,000 20,000 30,000 40,000 
รวม 11,222,400 7,634,400 7,410,000 7,160,000 6,890,000 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2561 และ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)  

ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 1477,1475/2557  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

61 



 

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

 
 
 
 
 

 62 



 

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

 

 
 
 
 

 63 



 

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 

 

 
64 




